
Mimaki fuardan fuara koşuyor

Mimaki, Ocak 2016’da birçok etkinlikte yer aldı. Sırasıyla Heimtextil, PSI, C!Print 
fuarlarına katılan Mimaki, en yeni çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Mimaki, Ocak 2016’da birçok etkinlikte yer aldı. Sırasıyla Heim-
textil, PSI, C!Print fuarlarına katılan Mimaki, en yeni çözümlerini 
ziyaretçilerle buluşturdu.

Heimtextil
Ev ve dış mekân tekstilleri için en büyük uluslararası ticaret 
fuarı olan Heimtextil Fuarı. Heimtextil 12-15 Ocak tarihlerinde 
Messe Frankfurt, Almanya’da gerçekleştirildi. Mimaki fuarda 
yenilikçi çözümlerini sergiledi.

- TS500P-3200, süblimasyon mürekkebi ile transfer kağıdı üzeri-
ne baskı yapan 3.2 metrelik bir konsept baskı makinesi.

- TS300P-1800, özellikle spor giyim endüstrisinde oldukça talep 
edilen parlak pembe ve sarı flüoresan mürekkepler kullanarak 
onun da transfer kağıdı üzerine baskı yaptığı 1.8 metrelik bir 
baskı makinesi.

- TX300P-1800, doğrudan polyester üzerine baskı yapmaya im-
kan tanıdığı gibi aynı zamanda pamuklular üzerinde de tekstil 
pigment mürekkeplere baskı yapmaya imkan tanıyan, tekstille-
re doğrudan dispers boya ile baskı yapan 1.8 metrelik bir baskı 
makinesi. Yakın zamanda gerçekleşen ITMA 2015 şovunun göz-
desi bir ürün.

- Göz alıcı bir renk gamın sahip duvar kaplamaları basmada kul-
lanılan CMYK, Turuncu ve Yeşil Lateks mürekkepleri kullanan 
JV400LX.

Mimaki Europe Pazarlama EMEA Müdürü Mike Horsten, “Dijital 
tekstil baskı yalnızca numune veya tek seferlik baskılar yapmayı 
çoktan arkasında bıraktı” diye ekledi ve sözlerine şöyle devam 
etti: “Tasarımcılar ve üreticiler ev dekorasyonundan endüstriye-
le kadar çok çeşitli kullanım alanlarına yönelik olarak benzersiz 
kumaşlar üzerinde kısa ve orta kapasiteli projeler için Mimaki 
tekstil baskı makineleri serilerinden faydalanabilirler. Standımı-
zı ziyaret eden misafirlerin Mimaki baskı makinelerinin sunmuş 
olduğu fırsatlardan etkilendiğini gözlemledik”

PSI Düsseldorf
Reklamcılık endüstrisinde lider uluslararası ticaret fuarı olan 
PSI Düsseldorf. Mimaki’nin göz alıcı baskı ve kesim ploter port-
föyü etkinliğin ilgi odağı oldu. Reklam ürünlerinin üreticileri üç 
boyutlu ürünler üzerinde ve çok çeşitli diğer reklam materyalle-
ri üzerinde baskı yapılmasına imkân tanıyan benzersiz çözümle-
ri buldu. Bunlar arasında:

Yepyeni UJF-7151 plus, Mimaki’nin dünyada en çok satan UJF Se-
risinin yeni jenerasyon modelidir. Tasarımı ve teknolojik özellik-
leri kaliteden ödün vermeden yüksek marjinli ve düşük üretim 
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maliyetli dijital baskının avantajlarından yararlanmak isteyen şir-
ketlere tabela, özel grafikler, ödül ve kişiselleştirme seçenekle-
ri sunmaktadır.

• JFX200-2513 LED UV flatbed baskı makinesi beyaz ve şeffaf da 
dâhil olmak üzere mürekkep seçenekleri ile çok çeşitli subst-
ratlar üzerinde baskı yapan tabelalar ve sergi grafikleri için ide-
aldir. Kullanımı kolaydır ve neredeyse tüm üretim alanına sığan 
kompakt bir taban alanına sahiptir.

• UJF-3042HG, yuvarlak yüzeylere ve silindirlere de baskı yap-
maya imkan tanıyan Kebab seçeneği de dâhil olmak üzere 
30cmx40cm boyutlarına kadar plastik, metal, tahta, deri ve cam 
gibi çok çeşitli substratlar üzerine baskı yapabilen bir masa 
üstü düz yataklı baskı makinesidir. Mevcut seçenekler olarak 
çok çeşitli baskı ihtiyaçlarına hitap eden üç farklı UV-kürlü mü-
rekkep türü ile beyaz ve şeffaf renk bulunmaktadır.

• CFL-605RT kompakt düz yataklı kesici plotter, Mimaki dijital 
baskı makineleri için ideal bir tamamlayıcı üründür. Bu 50cm x 
60 cm boyutlarındaki kesici karşılıklı, teğet ve eksantrik kesme 
de dahil olmak üzere çoklu işlevlere ek olarak ayrıca ambalaj-
lama ve prototiplerin anında tamamlanmasında katlama işlemini 
gerçekleştirerek talep üzerine üretimi de desteklemektedir.

C!Print
Yenilik gerektiren baskı pazarının gelişen ve değişen ihtiyaçla-
rına mükemmel yanıt veren C!Print Lyon, Fransa 26-28 Ocak ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi. Mimaki ekibi yenilikçi çözüm-
lerini ziyaretçilerle buluşturdu. C!Print’te Mimaki PSI 2016’da da 
sergilenen uygun fiyatlı ve yüksek performanslı UV LED flatbed 
baskı makinesi JFX200-2513 ile bir kez daha etkinliğin PLUG&P-
LAY Yaratıcı Atölye’sinde yer aldı. Bu projenin amacı şirketlerin 
çoklu kanal iletişimleri ile beraber aniden açılan reklam pence-
releri (pop-up) da dâhil olmak üzere geçici lokasyonlarda kendi 
görsel kimliklerini nasıl sergilediklerini gösterebilmektir. Mi-
maki ayrıca şu ürünleri sergiledi: 
• UJF-7151 plus doğrudan-nesneye üretim flatbed baskı maki-
nesi
• UJF-6042 flatbed baskı makinesi, CFL-605RT kompakt flatbed 
kesim polter ile birlikte.
• UJF-3042HG, en iyi üretim için esneklik için popüler Kebab 
seçeneği ile birlikte.
• TS300P-1800, kumaş uygulamaları için transfer kağıdı üzerine 
baskı yapar ve sarı ve pembe floresan mürekkeplere sahiptir.
“Fuarda ayrıca en yeni 4 baskı makinemizin tümünü sergiledik” 
diyen Horsten sözlerini şöyle tamamladı: “Bunlar JV300, JV150, 
CJV150 ve CJV300. Bu geniş çözüm seçenekleri herkes için bir 
ürünümüz olduğunu garanti ediyor”


